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DZIWY NA GÓRZE — NA NIEBIE
I

ZNAKI NA DOLE — NA ZIEMI
Tony Alamo

(Ciąg dalszy na str 2)

Miliony ludzi donoszą o 
tym, że widzieli UFO, czyli 
tak zwane latające spodki. 
Nie ma potrzeby, aby za-
przeczać, że UFO istnieje, 
ponieważ ono istnieje na-
prawdę.

Uczniowie zapytali JE-
ZUSA: „Powiedz nam, kie-
dy to nastąpi i jaki będzie 
znak TWOJEGO przyj-
ścia i końca świata? Na to 
JEZUS im odpowiedział: 
Strzeżcie się, żeby was kto 
nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie 
pod MOIM imieniem i będą mówić: 
Ja jestem MESJASZEM. I wielu w 
błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o 
wojnach i o pogłoskach wojennych 
[w słownikach można przeczytać, że 
wojny są jak zaraza, tj. „śmiertelna 
choroba epidemiczna, plaga; to, co 
jest uważane za szkodliwe; mogące 
spowodować śmierć; niebezpieczne 
dla społeczeństwa (zaraźliwa groźba 
wojny)”]; uważajcie, nie trwóżcie się 
tym. To musi się stać, ale to jeszcze 
nie koniec! Powstanie bowiem na-
ród przeciw narodowi i królestwo 
przeciw królestwu. Będzie głód i za-
raza [wojny, choroby, susza, sztormy, 

powodzie], a miejscami trzęsienia 
ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero 
początkiem boleści.

Wtedy wydadzą was na pognę-
bienie i będą was zabijać, i będziecie 
[wy, narodzeni powtórnie z DUCHA 
chrześcijanie] w nienawiści u wszyst-
kich narodów, z powodu MEGO 
imienia. Wówczas wielu będzie ura-
żonych; będą się wzajemnie zdradzać 
i jedni drugich nienawidzić” (Mt 
24:3-10, Biblia Króla Jakuba - w wer-
sji angielskiej King James Version)1. 
„Nienawiść” według definicji słowni-
kowej oznacza „uczucie silnej niechę-
ci lub wrogości do kogoś lub czegoś, 
pragnienie unikania kogoś lub czegoś 

[tak jak w przypadku niena-
wiści do BOGA, nienawi-
ści do Biblii i nienawiści do 
chrześcijan]”. 

Piotr Apostoł po części 
powtarza proroctwo Joela 
o końcu świata, mówiąc, że 
pojawią się „dziwy na gó-
rze — na niebie, i znaki na 
dole — na ziemi” (Dz 2:19). 
Czy wiesz, że struktura nie-
ba znacznie się zmieniła? A 
poza tym, czy wiedziałeś, że 
te latające spodki, UFO, któ-

re widują ludzie, to w rzeczywistości 
anioły, które sondują ziemię przed 
wylaniem gniewu BOŻEGO, który 
ją doszczętnie zniszczy? BÓG od za-
wsze wysyła anioły, które wylewają 
JEGO gniew na grzeszników ziemi2.

W Księdze Rodzaju (6:6-7) czyta-
my: „[PAN] żałował, że stworzył lu-
dzi na ziemi, i bolał w SWYM sercu 
nad tym. Wreszcie PAN rzekł: Zgła-
dzę ludzi, których stworzyłem, z po-
wierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwie-
rzęta pełzające i ptaki powietrzne, 
bo żal MI, że ich stworzyłem” (Biblia 
Króla Jakuba - w wersji angielskiej 
King James Version). 

1 Mk 13:12-13, Łk 12:51-53, Jan 16:1-3   2 1Mojż 19:1, 13, 2Sm 24:15-17, 2Krl 19:35, 2Kron 32:21, Ps 78:49, Mt 13:41-42, Dz 12:23, 2Tes 1:7-9, Ap 7:1-2, 9:15, 15:1, rozdz. 16
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(Ciąg dalszy ze str 1)
Natomiast JEZUS w Ewangelii Ma-

teusza (24:37-39) powiedział również: 
„A jak było za dni Noego, tak będzie z 
przyjściem SYNA człowieczego. Albo-
wiem jak w czasie przed potopem jedli 
i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do 
dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie 
spostrzegli się, aż przyszedł potop i po-
chłonął wszystkich, tak również będzie 
z przyjściem SYNA człowieczego”.

Jeśli BÓG w czasach Noego żało-
wał, że stworzył ludzi tak bardzo, że 
zesłał SWOJE anioły, aby poprzez 
powódź zniszczyły wszelkie życie na 
ziemi, z wyjątkiem Noego, jego żony, 
trzech synów i ich żon, to czy nie są-
dzisz, że BÓG mógłby posłużyć się 
SWOIMI aniołami także dzisiaj, aby 
zrobić to samo z ludnością całego 
świata, kiedy uzna, że jest ona bar-
dziej grzeszna niż ludzie w czasach 
Noego?

Nie ma czegoś takiego jak anioł-
-kobieta. Wszystkie anioły BOŻE są 
rodzaju męskiego. Wszystkie anioły, 
które pilotują latające spodki, są ro-
dzaju męskiego, przyglądają się złu, 
wyrządzanemu dziś na ziemi. Pozosta-
wiają oni ludziom próbkę zniszczenia, 
które wkrótce spadnie na całą ziemię, 
robią to raz w jednym, a kiedy indziej 
w innym miejscu na ziemi.

Od zarania dziejów BÓG zawsze 
posługiwał się dobrymi aniołami, aby 
niszczyć dzieła szatana wśród ludzi 
na ziemi, np. w Sodomie i Gomorze, 
a także w wielu innych miejscach, 
które pojawiają się w Piśmie Świę-
tym3. BÓG mówi nam w Księdze 
Objawienia, że podczas drugiego i 
ostatecznego zniszczenia obecnej zie-
mi anioły rozleją na ziemię ostatnie 
czternaście plag, aż do jej całkowitego 
zniszczenia4.

W Księdze Objawienia od 8:2 
do 9:21 czytamy: „I ujrzałem sied-
miu aniołów, którzy stoją przed 
BOGIEM, a dano im siedem trąb. I 

przyszedł inny anioł, i stanął przy oł-
tarzu, mając złotą kadzielnicę, i dano 
mu wiele kadzideł, aby dał je w ofie-
rze wraz z modlitwami wszystkich 
świętych, na złoty ołtarz, który jest 
przed tronem. I wzniósł się dym ka-
dzideł, wraz z modlitwami świętych, z 
ręki anioła przed BOGIEM. Anioł zaś 
wziął kadzielnicę, napełnił ją ogniem 
z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpi-
ły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie 
ziemi. A siedmiu aniołów, mających 
siedem trąb, przygotowało się, aby za-
trąbić.

I pierwszy zatrąbił. A powstał grad 
i ogień — pomieszane z krwią, i spa-
dły na ziemię. A spłonęła trzecia część 
ziemi i spłonęła trzecia część drzew, 
i spłonęła wszystka trawa zielona. I 
drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka 
góra płonąca ogniem została w morze 
rzucona, a trzecia część morza stała się 
krwią i wyginęła w morzu trzecia część 
stworzeń żyjących w morzu i trzecia 
część okrętów uległa zniszczeniu.

I trzeci anioł zatrąbił: i spadła z 
nieba wielka gwiazda, płonąca jak 
pochodnia, a spadła na trzecią część 
rzek [a przed tym siły powietrzne 
BOGA, latające spodki, potocznie 
nazywane UFO, obserwowały zepsu-
cie na ziemi i były gotowe z rozko-
szą wylać gniew BOŻY na ohydną i 

obrzydliwą ludzkość] i na źródła wód. 
A imię gwiazdy zowie się Piołun. I 
trzecia część wód stała się piołunem, 
i wielu ludzi pomarło od wód, bo sta-
ły się gorzkie. I czwarty anioł zatrąbił: 
i została rażona trzecia część słońca i 
trzecia część księżyca, i trzecia część 
gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich 
część, i dzień nie jaśniał w trzeciej 
swej części, i noc — podobnie. 

I ujrzałem, a usłyszałem jednego 
anioła lecącego przez środek nieba, 
mówiącego donośnym głosem: Bia-
da, biada, biada mieszkańcom zie-
mi wskutek pozostałych głosów trąb 
trzech aniołów, którzy mają jeszcze 
trąbić! [Te fragmenty Pisma Świętego 
pokazują nam wszystkim, że anioły — 
BOSKIE anioły zniszczenia — bardzo 
dobrze wiedzą, co kryje przyszłość. 
Szkoda, że ludzie na ziemi, niego-
dziwcy, nie są w stanie tego pojąć!].

I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem 
gwiazdę, która z nieba spadła na zie-
mię, i dano jej klucz od czeluści bez 
dna. I otworzyła czeluść bez dna, a dym 
się uniósł z czeluści jak dym z wielkie-
go pieca, i od dymu czeluści zaćmiło 
się słońce i powietrze. A z dymu wyszła 
szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką 
mają ziemskie skorpiony. I powiedzia-
no jej, by nie czyniła szkody trawie na 
ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu 
drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie 
mają pieczęci BOGA na czołach [Czy 
to nie jest dziwne, że ludzie twierdzą, że 
BÓG jest bardziej gniewny w Starym 

3 1Mojż 19:12-25   4 Ap 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 14:15-20, 
15:1, 5-8, 16:1-12, 17-21

Zimbabwe
Szanowny Panie Alamo!

Program Radio Afryka 2 przyniósł nową nadzieję bardzo wielu ludziom 
w mojej społeczności. Kiedy posłuchałem go po raz pierwszy, byłem wzru-
szony i zaprosiłem całą rodzinę do wspólnego słuchania. Od tamtej pory 
nasze życie uległo zmianie. Bardzo dziękuję za szerzenie Ewangelii w całej 
Afryce.

Niech dobry Bóg odpowiednio Pana wynagrodzi.
Proszę o przysłanie mi wszelkich materiałów, które może Pan zaofero-

wać. Będą one otuchą dla mojego duchowego życia.
Z wyrazami wdzięczności,
Winston Tambwadr            Bulawayo, Zimbabwe
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Testamencie niż w Nowym Testamen-
cie? Tutaj widzimy, że to nieprawda.]. I 
dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz 
aby przez pięć miesięcy ich dręczyła. A 
katusze przez nią zadane są jak zada-
ne przez skorpiona, kiedy użądli czło-
wieka. I w owe dni ludzie szukać będą 
śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli 
umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie 
[w Starym Testamencie kary nigdy 
nie wykonywano na tak wielkiej licz-
bie ludzi naraz. Zwróć uwagę, że nie 
można głosować za lub przeciw temu, 
ponieważ BÓG jest WIELKIM DYK-
TATOREM i to ON zawsze sprawuje 
urząd, czy ludzkości się to podoba, czy 
nie. Nie ma poprawności politycznej 
i demokracji — jest tylko teokracja!]. 
A wygląd szarańczy: podobne do koni 
uszykowanych do boju, na głowach ich 
jakby złote korony, oblicza ich jakby 
oblicza mężczyzn, i miały włosy jak-

by włosy kobiet, a zęby ich były jakby 
zęby lwów, i pancerze miały jakby pan-
cerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak 
łoskot wojennych wozów i wielu koni 
pędzących do boju. I mają ogony po-
dobne do skorpionowych oraz żądła; a 
w ich ogonach jest ich moc szkodzenia 
ludziom przez pięć miesięcy. Mają nad 
sobą króla — anioła bezdennej czelu-
ści; imię jego po hebrajsku: Abaddon, 
a w greckim języku ma imię Apollyon. 

Minęło pierwsze biada: oto jeszcze 
dwa biada potem nadchodzą. I szósty 
anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos 
od czterech rogów złotego ołtarza, 
który jest przed BOGIEM, mówiący 
do szóstego anioła, który miał trąbę: 
Uwolnij czterech aniołów, związanych 
w wielkiej rzece, Eufracie! I zostali 
uwolnieni czterej aniołowie, gotowi 
na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by 
pozabijać trzecią część ludzi. A liczba 
wojsk — konnych: dwieście tysięcy 
tysięcy [dwieście milionów] — posły-
szałem ich liczbę. I tak ujrzałem w wi-
dzeniu konie i tych, co na nich siedzie-
li, mających pancerze ognia, hiacyntu 
i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, 
a z pysków ich wychodzi ogień, dym 
i siarka. Od tych trzech została zabi-
ta trzecia część ludzi [gdyby wówczas, 
tak jak dzisiaj, na ziemi było 7 miliar-
dów ludzi i gdyby plaga zabiła jedną 
trzecią z nich, byłaby to liczba  niepo-
równywalnie większa od dotychczas 
zabitych za jednym razem. Nadal nie 
wiemy, ile osób zginęło w powodzi 
za czasów Noego, ale wiemy za to, że 
utonęli  wszyscy z wyjątkiem Noego i 
jego rodziny, czyli ośmiu dusz5.], od 
ognia, dymu i siarki, wychodzących 
z ich pysków. Moc bowiem koni jest 
w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich 
ogony — podobne do węży: mają gło-
wy i nimi czynią szkodę. A pozostali 
ludzie, niezabici przez te plagi, nie od-
wrócili się od dzieł swoich rąk, tak by 
nie wielbić demonów ani bożków zło-
tych, srebrnych, spiżowych, kamien-
nych, drewnianych, które nie mogą ni 

widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się 
nie odwrócili od swoich morderstw 
[aborcji], swych czarów, swego nie-
rządu i swych kradzieży” (Biblia Króla 
Jakuba - w wersji angielskiej King Ja-
mes Version). 

Księga Objawienia 11:14-19: „Mi-
nęło drugie biada, a oto trzecie biada 
niebawem nadchodzi. I siódmy anioł 
zatrąbił. A w niebie powstały dono-
śne głosy mówiące: Królestwa tego 
świata stają się królestwami PANA 
naszego i JEGO CHRYSTUSA i ON 
będzie królować na wieki wieków! A 
dwudziestu czterech starców, zasia-
dających na miejscach swych przed 
tronem BOGA, padło na oblicza i 
oddało BOGU cześć, mówiąc: Dzię-
ki czynimy TOBIE, PANIE, BOŻE 
WSZECHMOGĄCY, KTÓRY jesteś i 
KTÓRY byłeś, i KTÓRY nadejdziesz, 
żeś objął wielką TWĄ władzę i królu-
jesz. I rozgniewały się narody, a nad-
szedł TWÓJ gniew i pora na umar-
łych, aby zostali osądzeni, i aby dać 
zapłatę sługom TWYM prorokom i 
świętym, i tym, co się boją TWOJE-
GO imienia, małym i wielkim, i aby 
zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. 
Potem Świątynia Boga w niebie się 
otwarła i Arka Jego Przymierza uka-
zała się w Jego Świątyni, a nastąpiły 
błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie 
ziemi i wielki grad” (Biblia Króla Ja-
kuba - w wersji angielskiej King Ja-
mes Version).

Siły powietrzne BOGA, latające 
spodki, UFO, patrolują teraz ziemię, 
przygotowując się do ostatecznego 
osądu BOŻEGO. Możesz się z tego 
śmiać, ale naprawdę istnieją latające 
spodki pilotowane przez anioły. Mi-
liony ludzi je widziały i nie są one 
wcale z innej planety.

Ilekroć BÓG coś zrobi, szatan stara 
się, aby wyglądało na to, że on potrafi 
to skopiować. Jednak szatan nie potrafi 
tego skopiować. Szatan wysyła fałszywe 
wizje UFO i sprawia, że demony, które 
je pilotują, wyglądają jak mali, zdefor-

(Ciąg dalszy na str 4)5 1Mojż 7:11-23, 1Piotr 03:20

Missouri
Drodzy Bracia i Siostry!

Pozdrawiam was w Panu. Modlę się, 
aby wszystko było u Was dobrze. Jestem 
bezpieczny w rękach naszego Pana.

Dziękuję za przysłanie publikacji. 
Świadectwo pastora Alamo pt. „Wyschłe 
kości” jest niesamowite. Sam fakt, że 
porzucił życie w bogactwie i sławie aby 
służyć żywemu Bogu, jest niezwykły. 
Gdyby było więcej ludzi takich jak 
on, nasz kraj byłby w znacznie lepszej 
kondycji.

Pastor Alamo jest wspaniałym 
patriotą. Chciałbym dowiedzieć się o 
nim więcej. Będę wdzięczny za wszelkie 
publikacje, jakie przyślecie mi na temat 
pastora Alamo.

Dziękuję Wam za wszystko, co 
robicie.
W Jezusie Chrystusie,
Richard Bounds
Bonne Terre, Missouri

AlAmo ministries w internecie
W W W.A L A M O M I N I s T R I E s.c O M

http://www.alamoministries.com/
http://www.alamoministries.com/
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mowani ludzie o dużych, zniekształco-
nych głowach. Te nieudolne imitacje 
mają za zadanie sprawić, żebyś drwił z 
faktu, że BÓG wysyła swoje nadprzyro-
dzone siły powietrzne tuż przed tym, jak 
JEGO anioły zniszczą ziemię wraz z całą 
ludzkością, która sprzeciwia się BOGU 
i nienawidzi BOŻEGO rządu, którym 
z pewnością nie jest rząd światowy, ani 
ONZ, ani Nowy Porządek Świata. Ten 
Nowy Porządek Świata to rząd szatana. 
To bestia pod władaniem fałszywego 
proroka w Rzymie, prowadzona przez 
ducha Szatana6. Watykan jest siedzibą 
szatana7. BÓG nigdy nie stworzył ludzi 
ani żadnych stworzeń na innej planecie. 
Ludzie są naiwni, jeśli myślą inaczej!

W Księdze Objawienia w rozdzia-
łach od 15:5 do 16:21 napisano: „Po-
tem ujrzałem: w niebie została otwar-
ta świątynia Przybytku Świadectwa i 
ze świątyni wyszło siedmiu aniołów, 
mających siedem [ostatnich] plag, 
odzianych w czysty, lśniący len, prze-
pasanych na piersiach złotymi pasami. 
I jedno z czterech [niebiańskich] zwie-
rząt podało siedmiu aniołom siedem 
czasz złotych, pełnych gniewu BOGA 
żyjącego na wieki wieków. A świąty-
nia napełniła się dymem od chwały 
BOGA i JEGO potęgi. I nikt nie mógł 
wejść do świątyni, aż się spełniło sie-
dem [ostatnich] plag siedmiu aniołów. 
Potem posłyszałem donośny głos ze 
świątyni, mówiący do siedmiu anio-
łów: Idźcie, a wylejcie siedem czasz 
gniewu BOGA na ziemię! I poszedł 
pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. 
A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na 
ludziach, co mają znamię bestii, i na 
tych, co wielbią jej obraz. 

A drugi wylał swą czaszę na morze: 
I stało się ono jakby krwią zmarłego, i 
każda z istot żywych poniosła śmierć 

— te, które są w morzu. A trzeci wy-
lał swą czaszę na rzeki i źródła wód: 
i stały się krwią. I usłyszałem anio-
ła wód, mówiącego: TY jesteś pra-

wy, KTÓRY jesteś, KTÓRY byłeś, o 
ŚWIĘTY, że tak osądziłeś. Ponieważ 
przelali krew świętych i proroków, 
krew również pić im dałeś. Godni są 
tego! I usłyszałem, jak kolejny prze-
mówił z ołtarza: Tak, PANIE, BOŻE 
WSZECHWŁADNY, prawdziwe są 
TWOJE wyroki i prawe. A czwarty 
wylał swą czaszę na słońce: i dano mu 
władzę palenia ogniem ludzi. I ludzie 
zostali spaleni wielkim upałem, i bluź-
nili imieniu BOGA, który ma moc nad 
tymi plagami, a nie nawrócili się, by 
oddać MU chwałę. A piąty wylał swą 
czaszę na siedzibę bestii [Watykan]: 
i w jej królestwie nastały ciemności, 
a ludzie z bólu gryźli języki i BOGU 
nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, 
ale od czynów swoich się nie odwró-
cili [tak jak dzisiaj]. A szósty wylał 
swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. 
A wyschła jej woda, by dla królów ze 
wschodu słońca można było przygo-
tować drogę. I ujrzałem wychodzące 
z paszczy smoka [szatana] i z paszczy 
bestii [antychrysta, rządu ogólnoświa-
towego, ONZ, rzymskiej siedziby No-

wego Porządku Świata, która znajduje 
się w Watykanie], i z ust fałszywego 
proroka [Watykanu, sekty rzymsko-
katolickiej] trzy duchy nieczyste jakby 
ropuchy; a są to duchy czyniące cuda 
— demony, które wychodzą ku kró-
lom całej zamieszkanej ziemi, by ich 
zgromadzić na wojnę w wielkim dniu 
WSZECHMOGĄCEGO BOGA. 

Oto przyjdę jak złodziej: Błogosła-
wiony, który czuwa i strzeże swych 
szat [swojego zbawienia8], by nago 
nie chodzić i by sromoty jego nie wi-
diano. I zgromadziły ich na miejsce, 
zwane po hebrajsku Har-Magedon. A 
siódmy wylał swą czaszę w powietrze: 
a ze świątyni Nieba od tronu dobył 
się donośny głos mówiący: Stało się! 
I nastąpiły błyskawice i głosy, i gro-
my, i nastąpiło wielkie trzęsienie zie-
mi, jakiego nie było, odkąd jest czło-
wiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, 
tak wielkie. A wielkie miasto zostało 
podzielone na trzy części i miasta 
narodów runęły. I wspomniał BÓG 
na Wielki Babilon, by mu dać kielich 
wina — gniewu zapalczywości SWEJ. 
I pierzchła każda wyspa, i gór już nie 
znaleziono. I grad ogromny o wadze 

(Ciąg dalszy ze str 3)

6 Dn 2:40, 7:19-25, 12:1, Ap 13:2-8, 14:8, 16:13-14,  19-
20, 17:1-9, 18:2-24   7 Ap 13:1-12, 17:1-9   

8 Mt 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51, 25:1-
13, Łk 9:23-26, 62, 12:35-48, 14:15-35, Rz 8:35-39, 2Kor 
5:1-4, Ap 3:1-3, 8-22   

Togo

Dobry wieczór, drogi Pastorze z Tony Alamo Christian Ministries!
Niedawno, bo 23 lutego 2013 roku, otrzymałem przesyłkę. Zawierała ona 

trzy egzemplarze Biblii po francusku, pięć książek Mesjasz, dwie koszulki i 
tysiące publikacji. Zrobimy wszystko, co konieczne, aby materiały szybko 
trafiły tam, gdzie powinny.

Moi współpracownicy w Togo przekazują pozdrowienia Pastorowi i dzię-
kują za zaangażowanie w zbawianie dusz. Bądź błogosławiony w imię na-
szego Pana Jezusa. Amen!

Mamy, tutaj w Togo, ogromne potrzeby. Jeśli to możliwe, to proszę o dal-
sze przysyłanie materiałów ewangelicznych, takich jak Biblie po francusku, 
a także publikacje w każdej, jak największej ilości. Rozchodzą się one bardzo 
szybko, bo zaraz po tym, jak je dostajemy. Ludzie domagają się tych mate-
riałów od duszpasterstwa Alamo w Togo, ponieważ chcą czytać materiały 
ewangelizacyjne. Wielu ludzi oddaje życie Jezusowi po lekturze tej niewiel-
kiej książeczki pt. Mesjasz.
Z wyrazami szacunku,
Atchou Kokou              Tony Alamo Ministries w Togo.

Tłumaczenie z języka francuskiego

DZIWY NA GÓRZE — NA NIEBIE
I

ZNAKI NA DOLE — NA ZIEMI
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jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A 
ludzie BOGU bluźnili za plagę gradu, 
bo plaga jego jest niezwykle wielka” 
(Ap 16:14-21, Biblia Króla Jakuba - 
King James Version).

Zarówno chrześcijanie, jak i inni 
ludzie na całym świecie muszą zdać 
sobie sprawę, że istnieje niewidzialna 
rzeczywistość — królestwo aniołów. 
Można mówić o dobrych aniołach 
oraz o złych aniołach. Dobre anioły 
to anioły BOGA i są określane mia-
nem „czuwających”. Obserwują każ-
dy nasz ruch i słyszą wszystko to, co 
mówimy.

W Księdze Rodzaju patriarcha 
Abraham polecił swemu służącemu, 
aby udał się do ojczyzny Abrahama, 
Mezopotamii i znalazł tam żonę dla 
jego syna Izaaka. Powiedział swoje-
mu słudze: „PAN, BÓG niebios, któ-
ry mnie wywiódł z domu mego ojca 
i z mego kraju rodzinnego, który mi 
uroczyście obiecał: Potomstwu twemu 

(Ciąg dalszy na str 8)

dam ten kraj, ON pośle SWEGO anio-
ła [SWEGO Czuwającego] przed tobą; 
znajdziesz tam żonę dla mego syna” 
(1Mojż 24:7). I posłał SWEGO anioła 
przed jego sługą, i sługa znalazł córkę 
Betuela, Rebekę, która miała dziesięć 
lat, jak podaje Księga Jaszera (rozdział 
24, werset 40). Izaak miał czterdzie-
ści lat według Księgi Jaszera (rozdział 
24, werset 45). Zostało to również 
potwierdzone w Księdze Rodzaju 
(25:20). To Rebeka urodziła Izaakowi 
Izraela. Urodziła Ezawa i Jakuba. Bóg 
zmienił imię Jakuba na Izrael, kiedy 
ten przemógł GO, mocując się z nim 
w Machanaim (1Mojż 32:24-28).

To anioł PANA przeprowadził na-
ród Izraela przez Morze Czerwone po 
suchej ziemi, a przed tym zdarzeniem 
poszedł za narodem Izraela, stając 
pomiędzy wojskiem Egipcjan i woj-
skiem Izraela (2Mojż 14:15-20).

W Księdze Rodzaju (19:1) napi-
sano: „Owi dwaj aniołowie przybyli 

do Sodomy wieczorem”. W Księdze 
Rodzaju (19:12-13) dwaj mężowie 
(anioły) rzekli do Lota: „Kogokol-
wiek jeszcze masz w tym mieście, 
zięcia, synów i córki oraz wszystkich 
bliskich, wyprowadź stąd. Zniszczy-
my [my, anioły] bowiem to miejsce, 
gdyż głośna jest na nich skarga przed 
PANEM i posłał nas PAN, abyśmy je 
zniszczyli.” (Biblia Warszawska).

Zaledwie dwa anioły zniszczyły 
Sodomę i Gomorę wraz z pobliskimi 
miastami (1Mojż 19:12-29). Z kolei 
jeden anioł wystarczył, aby wybić całą 
armię Sancheryba. Sancheryb prze-
chwalał się Izraelowi, jak potężna i sil-
na jest jego armia. W Drugiej Księdze 
Królewskiej (19:35) czytamy: „Tejże 
samej nocy wyszedł ANIOŁ PAŃSKI 
[jeden anioł] i zabił w obozie Asyryj-
czyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 
ludzi. Rano, kiedy wstali, oto ci wszy-
scy byli martwymi ciałami”.

Jeden anioł zniszczył całą armię 
egipską i jeden anioł zniszczył całą 
armię Sancheryba. Siedem aniołów 
zniszczy całą ziemię. O ile bardziej 
niż obecnie, ludzie powinni obawiać 
się setek przypadków dostrzeżenia 
UFO, latających spodków sterowa-
nych przez anioły BOGA, które obec-
nie, jako znak ostrzegawczy, wciąż 
niszczą takie miejsca jak: Nowy Jork, 
New Jersey, Nowy Orlean, Luizjanę, 
Joplin, Missouri, Haiti, Indonezję i 
Japonię?  Niszczą, także, setki innych 
miejsc na całym świecie. PAN cały 
czas wysyła anioły, aby niszczyły mia-
sta i narody na całym świecie. Mate-
usz w swojej Ewangelii, w 24 rozdziale 
i 21 i 22 wersecie, pisze: „Będzie bo-
wiem wówczas wielkie ciemiężenie, 
jakiego nie było od początku świata 
aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby 
ów czas nie został skrócony, nikt by 
nie ocalał. Lecz z powodu wybranych 
ów czas zostanie skrócony”.

To teraz jest koniec świata. Byli 
tacy, którzy przewidywali, kiedy 
nadejdzie koniec świata i podawali 

Urodziłem się i wy-
chowałem w Australii. 
Moi rodzice nie byli reli-
gijni, a już na pewno nie 
byli chrześcijanami. Ni-
gdy nie miałem żadnego 
przewodnika w wierze 
chrześcijańskiej. Mogę 
powiedzieć, że miałem 
szczęście, bo jako wcze-
śniak przyszedłem na 
świat dużo za wcześnie 
i to cud, że żyję. Miałem 
lekkie porażenie mózgowe i dystro-
fię mięśniową. Pamiętam, że pew-
nego razu, kiedy byłem jeszcze dość 
młody, byłem w domu mojego ko-
legi. Pamiętam to całkiem wyraźnie, 
ale w pełni będę pamiętał dopiero 
gdy pójdę do domu wiecznego w 
niebie... Mój kolega miał  rysunko-
wą Biblię dla dzieci. Był w niej mały 
chłopiec, taki jak ja, który jadąc na 
rowerze, został potrącony przez sa-

mochód. Nie pamię-
tam, czy Pan zamierzał 
go uzdrowić, ale w gór-
nym rogu strony znaj-
dowała się postać Pana 
Jezusa. Tak jak powie-
działem, było to bardzo 
wyraźne, Pan uzmy-
słowił mi, że wszystko 
będzie dobrze. Jeśli ten 
chłopiec został uzdro-
wiony, to świetnie, a 
jeśli umarł, to trafił do 

nieba. Tak czy tak, wszystko skończyło 
się dobrze. W tym momencie Pan po-
zwolił mi zrozumieć, że to On jest Dro-
gą, Prawdą i Życiem. Tak więc, mimo 
że nie przeżyłem doświadczenia po-
wtórnego narodzenia, uważałem i 
mówiłem, że jestem chrześcijaninem.

Później moi rodzice postanowili 
przenieść się do kraju, w którym uro-
dził się mój ojciec. Wkrótce potem 

Świadectwo Lachlana Johnsona

(Ciąg dalszy na str 6)

Brat Lachlan Johnson
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rozwiedli się. Ojciec zdecydował, że 
to nie jest dobry pomysł, aby wy-
chowywała mnie matka, więc wysłał 
mnie do szkoły z internatem. Było mi 
ciężko. Zostałem oddzielony od mat-
ki i oddany na wychowanie do szkoły, 
która przypominała wojsko. Była to 
prywatna szkoła dla bogatych. Matka 
uznała, że będzie mi tam dobrze, więc 
zostałem tam. 

Chodziłem i powtarzałem, że je-
stem chrześcijaninem, ale pomimo 
tego, że odmówiłem coś na podobień-
stwo modlitwy grzesznika, nikt nie 
pomógł mi zostać zbawionym. Odczy-
tywaliśmy Pismo Święte i śpiewaliśmy 
psalmy (przy akompaniamencie mu-
zyki). Popełniałem jednak wciąż dużo 
gorsze grzechy niż ludzie, którzy nigdy 
nawet nie twierdzili, że są chrześcija-
nami. Nie było doświadczenia ponow-
nego narodzenia, przewodnictwa Bo-
żego Ducha Świętego. To była zorgani-
zowana religia. Każdy z uczniów mógł 
powiedzieć, że jest chrześcijaninem — 
był to raczej przejściowy kaprys aniżeli 
doświadczenie, które zmienia życie. 

Zrezygnowałem więc ze szkoły. 
Niektórzy z moich szkolnych kole-
gów należeli do jednego z najwięk-
szych, rozwijających się Kościołów 
w Australii. Był on jednym z najwięk-
szych, ponieważ nie nauczał, że na-
leży bać się Boga i przestrzegać Jego 
przykazań. Były tam za to: „chrześci-
jańska” koszykówka, „chrześcijań-
skie” surfowanie na desce i grupa 
młodzieżowa. Tak więc chodziłem 
do kościoła, ale z niewłaściwych po-
wodów a przez cały tydzień robiłem, 
co chciałem. Nikt nie mówił o cięża-
rze grzechu. Nigdy nie podkreślano, 
że mamy być świętym ludem, od-
dzielonym od świata. Dawanie świa-
dectwa w rozumieniu tego Kościoła 
polegało na odnoszeniu sukcesów 
zawodowych, a potem ewentualnie, 
dawanie świadectwa w wolnym cza-
sie. 

Przebywałem wśród niewłaści-
wych ludzi. Członkowie Kościoła, w 
tej grupie, uważali, że nie ma sensu 
pracować całe życie, że trzeba się ba-
wić, póki można. Tak więc poszedłem 
na bezrobocie. Moi rodzice byli zde-

gustowani. Po krótkim czasie trwania 
w takim stanie postanowiłem, dla od-
miany, pojechać do USA. Był to okres 
Bożego Narodzenia w 1986 roku. 
Przyleciałem tu i po prostu podróżo-
wałem. Dobijałem dna i popełniałem 
wiele grzechów, ale nadal utrzymy-
wałem, że jestem chrześcijaninem. 
Trwało to 3 miesiące. 

Byłem w Miami, gdzie pastor Ala-
mo miał kościół. Pewnego razu, kie-
dy wracałem z plaży z piwem w ręku, 
na ulicy byli dwaj bracia z duszpa-
sterstwa, którzy szukali zbłąkanych 
dusz. Podeszli do mnie i zapytali, 
czy jestem chrześcijaninem i odpo-
wiedziałem, że tak. Zapytali: „Czy 
przestrzegasz wszystkich przyka-
zań?”. Musiałem odpowiedzieć: „nie”. 
Powiedzieli mi, że grzech na mojej 
duszy zaprowadzi mnie do płonące-
go piekła. Pamiętam, jakby to było 
wczoraj. Zaprosili mnie nabożeń-
stwo, więc poszedłem na nie.

Nabożeństwo odbywało się w 
małym domu — nic szczególnego. 
Na nowo poświęciłem życie Panu. 
Po nabożeństwie czułem się taki 
czysty. Jedną z najlepszych rzeczy 
w tym duszpasterstwie jest to, że 
mogłem przeprowadzić się do nich, 

(Ciąg dalszy ze str 5)

Świadectwo lachlana Johnsona

Zambia
Drodzy Bracia!

Pozdrawiam Was w cudownym 
imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Me-
sjasza, który wkrótce przyjdzie. Moja 
rodzina, zgromadzenie i ja sam mamy 
się dobrze. Pogrążony w modlitwie 
mam nadzieję, że Wy również. Modlę 
się za zdrowie pastora Tony’ego Alamo 
i o Bożą opiekę. W piątek otrzymałem 
wysłaną przez Was przesyłkę. Dziękuję 
za wsparcie.
 Chrystus jest źródłem zarówno doktry-
nalnego, jak i praktycznego chrześci-
jaństwa. Odpowiednia wiedza o Chry-
stusie jest niezbędna, aby właściwie 
pojąć, czym jest uświęcenie i usprawie-
dliwienie.

Imię Jezus jest jedynym imieniem, 
poprzez które możemy przejść przez 
bramę wiecznej chwały. Jeśli dojdziemy 
do bramy w naszym własnym imieniu, 
będziemy straceni, i nie zostaniemy 

wpuszczeni, a nasze pukanie będzie na 
próżno. Jeśli pójdziemy w imię Jezusa, 
to będzie nasza przepustka — przej-
dziemy i będziemy żyć. Znak krwi Chry-
stusa to jedyny znak, który może nas 
ocalić od zniszczenia.

W niedzielę nauczałem w Bible Way 
Ministries w dystrykcie Chingala. Prze-
słanie brzmiało: „Bądź mężny i mocny” 
za Księgą Jozuego 1:1-9. Zgromadzeni 
chętnie wysłuchali kazania. Po nabo-
żeństwie rozdałem publikacje ewan-
gelizacyjne pastora Alamo czterem 
kościołom w trzech różnych miejscach. 
Pastorzy byli zadowoleni, że otrzymali 
materiały, które zawierają plan zbawie-
nia poprzez Jezusa Chrystusa.

Tymczasem pastor Lazarous Kululu 
udał się na wieś, na farmę Ngosa, aby 
nauczać w kolejnym kościele Bible Way 
Ministries. On również rozdał Wasze 

materiały ewangelizacyjne, a zapotrze-
bowanie na nie jest nadal duże. Jeśli 
Bóg zapewni środki, proszę o kolejne 
publikacje, aby wspomóc kościoły po-
łożone wzdłuż drogi Solwezi.

Zawsze jestem wdzięczny za Wasze 
wsparcie. Dzięki Waszym materiałom 
udało się pozyskać wiele dusz.

Na zakończenie, proszę przekazać 
moje gorące pozdrowienia całemu 
zgromadzeniu. Modlę się o Waszą szyb-
ką odpowiedź.
Wasz współpracownik w Chrystusie,
Ison Poleni      Copperbelt, Zambia
 

P.S. Przekazałem resztę materiałów 
ewangelizacyjnych pastorowi Moralo-
wi Musondzie, który głosi ewangelię w 
okręgach Wusakile i Chamboli. W ten 
sposób kolejne dusze idą za Chrystu-
sem.
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a wszystkie moje potrzeby zostały 
zaspokojone. Pan wiedział, że po-
trzebowałem takiego Kościoła, po-
nieważ gdyby nie oni byłbym taki 
jak inni, którzy najpierw odmawiają 
modlitwę grzesznika, a następnie 
wracają na drogę grzechu. 

To było w kwietniu 1987 roku i od 
tamtej pory jestem członkiem dusz-
pasterstwa. Uczęszczałem na liczne 
nabożeństwa, dawałem świadectwo 
w całym kraju i rozdawałem publika-
cje ewangelizacyjne pastora Alamo. 
Nabyłem wiele różnych umiejętno-
ści. Pastor Alamo był moim dobrym 

przyjacielem i bardzo pomógł 
mi duchowo. To chrześcijańskie 
duszpasterstwo jest prawdziwą, 
a przez to bezpieczną, przystanią 
dla duszy. Jestem bardzo zado-
wolony, że Pan znalazł dla mnie 
miejsce, bo byłbym jak wielu, któ-
rzy twierdzą, że są chrześcijanami 
i wydaje im się, że są na właściwej 
ścieżce do nieba, a w rzeczywi-
stości, duchowo, znajdują się na 
drodze do piekła. Chwalę i dzię-
ki składam Panu oraz pastorowi 
Alamo i wszystkim braciom i sio-
strom w ciele Chrystusa, którzy mi 
pomogli. 
Chwała Panu!
Lachlan Johnson

Kuba

Kenia

Rosji

Tłumaczenie z języka hiszpańskiego
Ukochany Bracie, Pastorze Alamo!

Wierzę, że Bóg wysłucha próśb płynących z Pana serca. Szczęśli-
wego Nowego Roku! Pastorze, jestem bardzo wdzięczny, bo w koń-
cu dostałem płyty CD, o które prosiłem, a także koszulki „Tony Alamo”. 
Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Pastorze, Pańskie biulety-
ny oraz książka Mesjasz dotarły do wielu ludzi. Publikacje te miały na 
nich wielki wpływ. Dzięki nim zrozumieli oni i dowiedzieli się o Jezu-
sie Chrystusie bardzo wiele. Biuletyny Pastora rozjaśniły i przepełniły 
życie wielu dusz. Chcielibyśmy mieć więcej czasu na ewangelizację i 
więcej swobody, ale będziemy robić to, co Bóg nam wskaże.

Nie ustajemy w modlitwie za Was wszystkich, Pastorze. Proszę nie 
ustawać. Proszę kroczyć na przód. Bóg nas kocha. „Bądźcie trzeźwi! 
Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając 
kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te 
same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie” (1Piotr 5:8-9). Ko-
cham Was wszystkich bardzo!
Błogosławię!
Daiye Madeleidys    
Hawana, Kuba

Witam!
Wielkie podziękowania za ulotki z 

podstawami Waszej wiary. Porównałem 
to wszystko z Biblią i już wiem, że to 
prawda! Teraz to także moja wiara. Nie-
stety, ludziom w Rosji bardzo trudno jest 
zaufać Bogu. Rozdałem część ulotek w 
poszukiwaniu dusz, ale trafiłem na złych 
ludzi i pobili mnie, gdy chciałem podzie-
lić się z nimi tą prawdą. Przepraszam, że 
przez długi czas nie odpowiadałem na 
wiadomość. Jestem biedny i nie mam 
połączenia z Internetem. Jest mi bar-
dzo ciężko. Nie mam pracy i od czasu 
do czasu brakuje mi żywności. Proszę o 
modlitwę za mnie. Postaram się napisać 
wkrótce. Chciałbym jeszcze dowiedzieć 
się więcej na temat chrztu i o możliwości 
naszej dalszej korespondencji. 
Wasz przyjaciel z Rosji,
Maksim R.

Pastor K.S. Manohar (u góry z lewej 
i na dole z prawej) rozdaje publikacje 
pastora Alamo, które zdobywają 
dusze, w Visakhapatnam, Andhra 
Pradesh, Indie.

Drogi Ewangelisto Tony Alamo!
Dziękuję Bogu, że znalazłem Pastora 

audycję. Dowiedziałem się wielu rzeczy z 
Pastora programu. Porusza Pan poważne 
kwestie na temat życia, miłości oraz zdro-

wia i rodziny.
Bóg posłużył się Pastorem, żeby ocalić 

mnie, moją rodzinę i moich rodziców. Proszę 
o przysłanie mi pomocnych publikacji chrze-
ścijańskich. 
W Jego Świętym imieniu,
Simon Ngugi                          Nyahururu, Kenia

Filipiny
Dziękuję za uczestnictwo w mojej wędrówce. 

Program Pastora odegrał dużą rolę w zaspokoje-
niu moich duchowych potrzeb. Przesłanie nadziei 
przyniosło mi pocieszenie i pewność, a także za-
inspirowało mnie do kroczenia naprzód, pomimo 
przeciwności. Są chwile, kiedy chcę się poddać, 
ale zawsze przypominam sobie przesłanie Pa-
stora, że to wszystko minie, jeśli zaufam mojemu 
Panu.

Dziękuję i proszę nadal wykonywać świetną 
pracę, ratując kolejne dusze.
Z poważaniem,
Jocelyn Ogayon
Quezon City, Filipiny
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9 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23   10 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, Jan 9:35-37, Rz 1:3-4   11 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1Jan 1:7, Ap 5:9   12 Ps 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk 16:9, 12, 14, Jan 2:19, 
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16 Mt 26:28, Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14   17 Mt 21:22, Jan 6:35, 37-40, Rz 10:13   18 Hbr 11:6   19 Jan 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14   20 Mt 28:18-20, Jan 3:5, Dz 
2:38, 19:3-5   21 5Mojż 4:29, 13:4, 26:16, Joz 1:8, 22:5, 2Tym 2:15, 3:14-17, Jk 1:22-25, Ap 3:18

czas, jakby wiedzieli, jaką datę wybrał 
BÓG. Ja tak nie robię, ale mówię, że 
to jest koniec. Czy nie uważasz, że 
czas najwyższy, abyś żałował za grze-
chy i odrodził się na nowo z DUCHA, 
żeby spędzić wieczność w królestwie 
niebieskim? Jeśli tego pragniesz, od-
mów tę modlitwę:

Mój PANIE i mój BOŻE, zmiłuj się 
nad moją grzeszną9 duszą. Wierzę, że 
JEZUS CHRYSTUS jest SYNEM ży-
wego BOGA10. Wierzę, że umarł na 
krzyżu i przelał SWOJĄ cenną krew 
na odpuszczenie wszystkich moich 
dawnych grzechów11. Wierzę, że BÓG 
wskrzesił JEZUSA z martwych za 
sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO12, oraz 
że JEZUS TERAZ zasiada po prawicy 
BOGA i wysłuchuje mojego wyznania 
grzechów oraz tej modlitwy13. Otwie-
ram drzwi mojego serca i zapraszam 
CIĘ do niego, PANIE JEZU14. Zmyj 
moje wszystkie niegodziwe grzechy w 

cennej krwi Swojej, którą przelałeś 
zamiast mnie na krzyżu na Kalwa-
rii15. TY mnie nie odtrącisz, PANIE 
JEZU; przebaczysz mi moje grzechy 

i uratujesz moją duszę. Wiem, po-
nieważ TWOJE SŁOWO, Biblia, tak 
mówi16. TWOJE SŁOWO mówi, że 
TY nikogo nie odtrącisz, włącznie ze 
mną17. Dlatego też wiem, że  usłysza-
łeś mnie i wiem, że odpowiedziałeś mi 
i wiem, że jestem zbawiony18. I dzięki 
CI składam, PANIE JEZU za ocalenie 
mojej duszy, a wdzięczność swą oka-
zywać będę, czyniąc jak Ty każesz i nie 
dopuszczając się więcej grzechu19.

Po zbawieniu JEZUS powiedział, że 
musimy być ochrzczeni przez całkowi-
te zanurzenie w wodzie, w imię OJCA i 
SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO20. Z uwa-
gą studiujcie Biblię Warszawską [w wer-
sji angielskiej King James Version – Bi-
blia Króla Jakuba] i postępujcie zgodnie 
z nią.21

PAN chce, abyś opowiedział innym 
o swoim zbawieniu. Możesz zostać 
dystrybutorem literatury ewangelicz-
nej pastora Tony’ego Alamo. Wyślemy 
Ci publikacje za darmo. Zadzwoń lub 

napisz do nas maila, aby dowiedzieć 
się więcej. Podziel się tą wiadomością 
z kimś jeszcze.

Jeśli chcesz zbawienia świata, jak 
nakazuje JEZUS, nie okradaj BOGA z 
JEGO dziesięciny i ofiary. Bóg powie-
dział: „Czy człowiek może oszukiwać 
BOGA? Bo wy MNIE oszukujecie! 
Lecz wy pytacie: W czym CIĘ oszu-
kaliśmy? W dziesięcinach i daninach. 
Jesteście obłożeni klatwą, ponieważ 
MNIE oszukujecie, wy, cały naród. 
Przynieście całą dziesięcinę [dziesię-
cina — 10% waszego dochodu brutto] 
do spichlerza, aby był zapas [pokarm 
duchowy] w MOIM domu [zbawione 
dusze] i w ten sposób wystawcie MNIE 
na próbę! — mówi PAN ZASTĘPÓW 
— czy wam nie otworzę okien niebie-
skich i nie wyleję na was błogosławień-
stwa ponad miarę. I zabronię potem 
szarańczy pożerać wasze plony rolne, 
wasz winograd zaś w polu nie będzie 
bez owocu -- mówi PAN ZASTĘPÓW. 
Wszystkie narody będą was nazywać 
szczęśliwymi, bo będziecie krajem 
uroczym - mówi PAN ZASTĘPÓW.” 
(Mal 3:8-12)

(Ciąg dalszy ze str 5)

Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zapoznać się z innymi ciekawymi publikacjami.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, cA 90078

Całodobowa linia modlitewna i informacyjna: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide zapewnia kwaterunek ze wszystkim co niezbędne do życia tym, którzy w 
naszych oddziałach w USA pragną szczerze służyć PANU całym sercem, duszą, umysłem i siłą.

Nabożeństwa odbywają się w Nowym Jorku w każdy wtorek o 20:00 i w innych miejscach także każdego wieczoru.
Zadzwoń pod nr (908) 937-5723, aby uzyskać informacje.  PO KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE POSIŁEK.

Zapytaj o książkę pastora Alamo „Mesjasz”, w której ukazuje CHRYSTUSA ze Starego Testamentu, objawionego w ponad 333 proroctwach.

Zostań robotnikiem podczas żniw dusz, stając się dystrybutorem literatury pastora Alamo.
Wszystkie nasze publikacje oraz nagrania są darmowe, włącznie z przesyłką.

Jeśli ktoś spróbuje pobrać od Ciebie opłatę za nie, zadzwoń pod numer (661) 252-5686 na koszt odbiorcy.

LITERATURA TA NIEsIE PRAWDZIWY PLAN ZBAWIENIA (Dz 4:12).
NIE WYRZUCAJ JEJ, PRZEKAŻ KOMUŚ INNEMU.

Tych z was, którzy znajdują się w innych krajach, zachęcamy do tłumaczenia tych publikacji
na ojczysty język. W przypadku przedruku, prosimy o umieszczenie poniższych praw autorskich i rejestracyjnych:
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